
O caso da Água

• No geral, todas as 
características e propriedades 
físicas particulares da água 
resultam de sua estrutura 
molecular: moléculas polares, 
unidas entre si por pontes de H.



COESÃO

• É a força de atração que une as moléculas
de uma única substância.

• No caso das moléculas de água, a presença
de H formando um polo bastante positivo em
cada molécula, faz com que elas estabeleçam
fortes ligações entre si, formando Pontes de H.

• Essa dinâmica nos interessa porque é 
responsável pelo que chamamos de Tensão 
Superficial e explica, em parte, o fenômeno da 
Capilaridade e a formação da coluna d’água -
super importantes para a compreensão de 
vários processos biológicos.



Tensão superficial



ADESÃO

• É a capacidade de atração das moléculas de uma
substância por moléculas de outra substância, diferente
da primeira.

• Muitas vezes as moléculas de água são mais
fortemente atraídas por alguns materiais do que pelas
outras moléculas de água (materiais feitos de 
substâncias mais polares que a própria água).

• Por causa disso, quando a água entra em contato
com alguns meios, forma-se uma coluna d’água que é 
capaz de mover-se ao longo dessas superfícies, contra 
a direção da Força da Gravidade. Esse fenômeno é 
chamado Capilaridade.



SOLUBILIDADE

É a capacidade que uma substância tem de 

misturar-se de forma homogênea em um meio 

- geralmente líquido, mas às vezes sólido -

sem reagir com ele.

A afinidade entre as moléculas é fundamental 

para que uma substância seja solúvel em outra, e 

essa afinidade é dada pela POLARIDADE das 

moléculas dessas substâncias, já que é 

necessário estabelecer ligações relativamente 

estáveis entre substâncias diferentes para que a 

mistura seja chamada SOLUÇÃO

- substâncias polares tendem a se dissolver em 

líquidos polares e substâncias apolares, em 

líquidos apolares.

E é a polaridade da água que faz com que ela 

seja considerada um solvente universal
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CALOR ESPECÍFICO

O calor específico é a quantidade de calor necessário para elevar em 1°C a temperatura de 1g 

de uma substância.

A água tem um elevado calor específico, ou seja, é necessário muito calor para que sua 

temperatura se eleve em 1°C. Isso faz da água um meio estável, já que ela é capaz de manter 

sua temperatura constante, durante um bom tempo, dentro de uma variação de temperatura 

externa não muito grande.



IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA

• Por que as propriedades da água são
importantes para a compreensão da vida?

• A alta solubilidade da água faz com 
que uma grande quantidade de 
substâncias diferentes possam ser 
dissolvidas nela (e por tanto transportadas
por ela). Da mesma forma, o alto ponto de 
Calor Específico da água faz com que ela
seja uma substância estável. Por esses
dois motivos, a maior parte dos processos
biológicos acontecem em meio aquoso - e 
dizemos os corpos dos seres vivos são
compostos, em sua maior parte, por água.

• As forças de Coesão e Adesão 
desempenham um papel importante em
muitos processos biológicos baseados na
movimentação da água, incluindo o 
movimento d´água para o topo das árvores
e a drenagem das lágrimas dos dutos
lacrimais, nos cantos dos seus olhos.



Sais Minerais

São substâncias Inorgânicas, como a água, que atuam 

no metabolismo dos seres vivos de forma fundamental. 

Suas funções são variadas e as principais fontes são 

alimentares.

Antes de entrarmos na parte mais descritiva dos sais 

minerais é importante entender alguns conceitos que 

transitam entre a química, a física e a biologia:

Gradiente Eletroquímico

Osmose

Canais de transporte ativo e passivo



Sais Minerais

- Gradiente Eletroquímico

Em biologia celular, um gradiente eletroquímico

refere-se às propriedades elétricas e químicas que 

ocorrem através das membranas. 

Os gradientes representam um tipo de energia 

potencial que está disponível para executar 

trabalho em processos celulares.

Potencial eletroquímico: potencial químico, que se 

refere ao gradiente de concentração de íons entre o 

lado externo e interno da membrana celular, e 

potencial eletrostático, que se refere à tendência dos 

íons em se moverem dependendo do potencial elétrico 

da membrana.



Sais Minerais

- Osmose

A osmose é o movimento de água através 

de uma membrana semipermeável 

ocasionado por diferenças na pressão 

osmótica.

Pressão osmótica é a pressão que deve 

ser aplicada sobre uma membrana 

semipermeável para evitar que o solvente a 

atravesse, ou seja, é a força contrária à 

osmose.



Sais Minerais

- Transporte Ativo e Passivo

O transporte de solutos através das 

membranas celulares pode acontecer 

com ou sem gasto de energia.

Vamos nos lembrar do nosso famoso 

exemplo do Metrô, o que é mais 

fácil às 18h: sair do vagão na Sé 

ou entrar no vagão na República?

Transporte Passivo: acontece a favor de um gradiente 

de concentração (ou na mesma direção do gradiente de 

concentração), assim, não há gasto de energia.

Pode passar direto pela membrana (no caso da água, 

por osmose) ou pode ser facilitado pela existência de 

poros ao longo da membrana ou por proteínas 

transmembrana (porinas) que funcionam em modelo 

chave-fechadura.

Transporte Ativo: realiza um transporte contra o 

gradiente de concentração (ou na direção oposta ao 

gradiente de concentração) e, por isso, precisa gastar 

energia pra realizar o transporte.

SEMPRE vai ser realizado por uma proteína de 

membrana em modelo chave-fechadura, ou seja uma 

proteína específica pra cada substância específica que 

precisa ser transportada e SEMPRE vai envolver gasto 

de energia na forma de ATP.






